
ZARZĄDZENIE Nr 73/2022 

PREZYDENTA MIASTA KONINA 

z dnia 13 kwietnia 2022 roku 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu organizacji płatnych staży dla uczniów  

i studentów z konińskich szkół ponadpodstawowych i uczelni 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz § 1 Uchwały Nr 251 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 

2019 r. w sprawie „przyjęcia Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020 – 

2022”, zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się Regulamin Konkursu organizacji płatnych staży dla uczniów i studentów  

z konińskich szkół ponadpodstawowych i uczelni realizowany w ramach Programu Wspierania 

Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020-2022, który stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

§ 2. 

Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:  

1) Katarzyna Rejniak – Zastępca Kierownika Wydziału Rozwoju i Inwestycji – 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej, 

2) Małgorzata Antczak  – Wydział Rozwoju i Inwestycji, 

3) Mariusz Piotrowski  – Wydział Rozwoju i Inwestycji. 

§ 3. 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Konina  

ds. Gospodarczych. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do czasu zakończenia wszystkich 

niezbędnych działań związanych z realizacją zadań. 

 

Prezydent Miasta Konina 

Piotr Korytkowski 

 

 

 

 

 

 



Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020 – 2022 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2022 

Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 kwietnia 2022 r.  

REGULAMIN KONKURSU 

organizacji płatnych staży dla uczniów i studentów z konińskich szkół 

ponadpodstawowych i uczelni 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i organizacji płatnych staży dla 

uczniów szkół średnich oraz studentów zwany dalej Regulaminem.  

2. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

a) Konkurs – procedura organizacji płatnych staży, 

b) Organizator – Miasto Konin, 

c) Staż – miesięczny okres nauki zawodu dla uczniów technikum i liceum konińskich 

szkół ponadpodstawowych oraz dwumiesięczny okres nauki zawodu dla studentów 

wyższych uczelni w konińskich firmach bez nawiązywania stosunku pracy, 

d) Szkoła –  szkoły ponadpodstawowe działające na terenie Konina, 

e) Uczelnia – szkoły wyższe działające na terenie Konina, 

f) Komisja Konkursowa – komisja powołana przez Prezydenta Miasta Konina 

składająca się z pracowników Urzędu Miejskiego w Koninie, 

3. Rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do dnia 23 

czerwca 2022 r.  

4. Konkurs realizowany jest w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na 

lata 2020-2022. 

§ 2 

Zasady i warunki uczestnictwa 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów z techników i liceów, z wyjątkiem klas maturalnych 

szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych, którzy osiągnęli wysoką 

średnią ocen w pierwszym półroczu roku szkolnego/akademickiego 2021/2022 lub 

wyróżniają się szczególną aktywnością na rzecz szkoły i miasta.  



2. Konkurs składa się z trzech etapów. Pierwszy etap przeprowadzony wewnętrznie przez 

dyrektorów szkół ponadpodstawowych oraz władze uczelni. Drugi i trzeci etap 

przeprowadzony przez Komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Konina. 

3. Uczestnicy konkursu mają za zadanie samodzielne przygotowanie Curriculum Vitae i listu 

motywacyjnego. 

4. Curriculum Vitae i list motywacyjny należy przygotować w wersji papierowej, na 

oddzielnych kartkach formatu A4. Dokumenty powinny być przygotowane w celu 

hipotetycznego aplikowania do pracy w wymarzonym zawodzie/branży. 

5. Wymienione w ust. 3 i 4 elementy są obowiązkowe i podlegają ocenie formalnej. 

6. Zgłoszenia do udziału w pierwszym etapie Konkursu uczniowie składają do dyrektora danej 

szkoły, studenci do władz uczelni poprzez złożenie formularza stanowiącego załącznik nr 1 

do Regulaminu oraz Curriculum Vitae i listu motywacyjnego, o których mowa w ust. 3 i 4  

w terminie do 20 maja 2022 r.   

7. Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu 

danych osobowych oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na wzorze stanowiącym 

załącznik nr 2 do Regulaminu. W przypadku uczniów niepełnoletnich dokumenty podpisują 

opiekunowie prawni, a dodatkowo należy załączyć pozwolenie na udział dziecka 

w Konkursie (załącznik nr 3). 

§ 3 

Etapy Konkursu 

1. Konkurs składa się z trzech etapów: 

a) pierwszy etap – przeprowadzony wewnętrznie w każdej szkole i uczelni. Dyrektorzy 

poszczególnych szkół oraz władze uczelni wybierają po 2 uczniów/ 4 studentów  

z każdej placówki, którzy osiągnęli wysoką średnią ocen w pierwszym semestrze roku  

szkolnego/akademickiego 2021/2022 lub wyróżniają się szczególną aktywnością na 

rzecz szkoły i miasta. Wyłonione osoby zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu. 

b) drugi etap - zgłoszenia uczniów/studentów do udziału w drugim etapie Konkursu 

dokonuje dyrektor szkoły/władze uczelni poprzez złożenie dokumentów, o których 

mowa w § 2 w terminie do 3 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim  

w Koninie, Biuro Obsługi Interesanta, Plac Wolności 1, 62-500 Konin lub przesłanie skan 

podpisanych dokumentów na adres mailowy: malgorzata.antczak@konin.um.gov.pl.  

Drugi etap Konkursu przeprowadzony jest przez Komisję Konkursową, a jego celem jest 

ocena CV, listu motywacyjnego oraz informacji podanych w formularzu zgłoszeniowym. 

Kryteria oceny obowiązujące Komisję Konkursową w drugim etapie to: 

mailto:malgorzata.antczak@konin.um.gov.pl


− osiągnięcia kandydata w nauce (średnia ocen z pierwszego półrocza nauki roku 

szkolnego 2021/2022) – 20 punktów, 

− aktywność w środowisku szkolnym, uczelnianym i społecznym na podstawie CV  – 

20 punktów, 

− motywacja do podjęcia stażu przez uczniów/studentów na podstawie listu 

motywacyjnego (opcjonalnie kierowanego do konkretnego pracodawcy, u którego 

kandydat chciałby odbyć staż zawodowy) – 20 punktów, 

c) trzeci etap – przeprowadzony przez Komisję Konkursową, polega na przeprowadzeniu 

indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych z uczestnikami konkursu, podczas których 

można zdobyć maksymalnie 30 punktów. 

2. Punkty uzyskane przez każdego z kandydatów w drugi i trzecim etapie będą zsumowane  

w celu wyłonienia laureatów. 

3. Laureatami Konkursu jest: 

− sześciu uczniów techników i liceów oraz 

− czterech studentów konińskich uczelni. 

4. Komisja Konkursowa może zwiększyć liczbę laureatów w przypadku reprezentowania 

przez uczestników Konkursu wysokiego poziomu prezentacji oraz możliwości 

finansowania przez Miasto Konin stypendiów, o których mowa w § 4. 

5. Komisja Konkursowa może zmniejszyć liczbę laureatów w kategorii uczniów lub studentów 

w przypadku ograniczonej liczby zgłoszeń, prezentowania przez uczestników Konkursu 

niskiego poziomu prezentacji lub ograniczeń związanych z finansowaniem  stypendiów,  

o których mowa w § 4.  

6. Prace Komisji Konkursowej powinny zakończyć się nie później niż 15 czerwca 2022 r. 

7. Komisja Konkursowa opracuje protokół z przeprowadzonego drugiego  

i trzeciego etapu Konkursu, który będzie zawierał następujące informacje: listę 

zakwalifikowanych uczniów/studentów z wykazem ich szkół/uczelni, terminy i miejsca 

spotkań Komisji Konkursowej z uczniami/studentami, liczbę punktów przyznanych 

uczestnikom Konkursu w poszczególnych jego etapach, informację o laureatach Konkursu, 

ewentualnie: adnotację o zwiększeniu/zmniejszeniu liczby laureatów. 



§ 4 

Nagrody 

1. Laureatami Konkursu będą osoby, które otrzymają największą liczbę punktów przyznanych 

przez Komisję Konkursową w drugim i trzecim etapie Konkursu.  

2. Nagrodą dla laureatów Konkursu jest:  

− miesięczny staż w konińskich firmach dla uczniów szkół ponadpodstawowych,  

z wyjątkiem klas maturalnych. Za odbywanie stażu przysługuje uczniowi stypendium  

w wysokości 1 500,00 zł brutto; 

− 2 miesięczny staż w konińskich firmach dla studentów konińskiej uczelni.  

Za odbywanie stażu przysługuje stypendium w wysokości 1 500,00 zł brutto za każdy 

miesiąc. 

3. Miesięczne staże dla uczniów odbędą się w uzgodnionym z Organizatorem terminie od 

01.07.2022 r. do 31.08.2022 r. w firmach z terenu Miasta Konina w wymiarze 30 godzin 

tygodniowo. 

4. Dwumiesięczne staże dla studentów odbędą się w uzgodnionym z Organizatorem terminie 

od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. w firmach z terenu Miasta Konina w wymiarze 35 godzin 

tygodniowo. 

5. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej Konińskiego Portalu 

Gospodarczego: www.gospodarka.konin.pl. 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Dane osobowe uczestników pozyskane będą wyłącznie do celów Konkursu. 

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu. 

Załączniki:  

1. Formularz zgłoszeniowy. 

2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych. 

3. Pozwolenie na udział w Konkursie.  

 

 

 

 

 



Załącznik nr  1 do Regulaminu Konkursu organizacji płatnych staży dla uczniów  i studentów z konińskich szkół 

ponadpodstawowych i uczelni 

 

Formularz zgłoszeniowy 

Organizator: Miasto Konin 

Nazwa szkoły/uczelni  

Dane kontaktowe szkoły/uczelni:  Adres:  ................................................................................  

Numer telefonu:  ...............................................................  

Adres e-mail:  ....................................................................  
Imię i nazwisko ucznia/studenta  

 .....................................................................................................  

Dane kontaktowe ucznia/studenta 
Adres:  ................................................................................  

Numer telefonu:  ...............................................................  

Adres e-mail:  ....................................................................  
Średnia ocen z pierwszego semestru 

roku szkolnego/akademickiego 

2021/2022 

 .....................................................................................................  

Załączniki: 1. CV 

2. List motywacyjny 

3. ...................................................................................................  

4. ...................................................................................................  

Wypełniony formularz zgłoszeniowy dyrektorzy szkół oraz władze uczelni składają w terminie do 3 czerwca 2022 roku, 

w Urzędzie Miejskim w Koninie, Biuro Obsługi Interesanta, Plac Wolności 1, 62-500 Konin lub przesyłają skan 

podpisanych dokumentów na adres mailowy: malgorzata.antczak@konin.um.gov.pl.  

 

Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. W przypadku uczniów 

niepełnoletnich dokumenty podpisują opiekunowie prawni, a dodatkowo należy załączyć pozwolenie na udział 

dziecka w Konkursie (załącznik nr 3). 

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: (63) 240 12 79. Kontakt e-mail: malgorzata.antczak@konin.um.gov.pl 

 

 

Konin, dnia  2022 r.  …………………………………………      …………………………………………  

                    podpis ucznia/studenta   podpis dyrektora/władz uczelni  

 

 



 

Załącznik nr  2 do Regulaminu Konkursu organizacji płatnych staży dla uczniów  i studentów z konińskich szkół 

ponadpodstawowych i uczelni 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Dot. organizacji płatnych staży dla uczniów i studentów z konińskich  

szkół ponadpodstawowych i uczelni  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Prezydent Miasta Konina  

z siedzibą przy placu Wolności 1, 62-500 Konin. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail: iod@konin.um.gov.pl. 

3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu 

Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020-2022 oraz zakończenia 

archiwizowania dokumentacji. 

4. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu nastąpi w celu realizacji 

ustawowych zadań urzędu, jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 

ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu 

Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020-2022 przyjętego Uchwałą Nr 251 

Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2019 roku. 

5. Odbiorcami danych osobowych uczestników konkursu będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa. 

6. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych uczestników konkursu do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestników konkursu przysługuje prawo 

dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do 

cofnięcia zgody. 

8. W przypadku uzyskania informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. 

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną. 

………………………………                                                            ………………………………………. 

(miejscowość, data)                                                            (czytelny podpis) 

                                                              (w przypadku osób niepełnoletnich  

                                                              klauzulę podpisuje opiekun prawny) 

mailto:iod@konin.um.gov.pl


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Dot. organizacji płatnych staży dla uczniów i studentów z konińskich  

szkół ponadpodstawowych i uczelni  

Na podstawie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ja niżej podpisana(y) 

 ................................................................................................................................................. wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  .......................................... w celu 

wzięcia udziału w Konkursie dot. organizacji płatnych staży dla uczniów i studentów  

z konińskich szkół ponadpodstawowych i uczelni, w tym w szczególności: publikacji 

wizerunku, danych osobowych (imienia, nazwiska, nazwy szkoły i klasy) i osiągnięć na stronach 

internetowych Urzędu Miejskiego w Koninie (www.konin.pl; www.gospodarka.konin.pl), oraz 

wykorzystania tych danych w materiałach informacyjnych i promocyjnych, np. folderach, 

biuletynach w zakresie koniecznym do realizacji zadania. 

 ………………………………     ………………………………………. 
(miejscowość, data)       (czytelny podpis) 

(w przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisuje 

opiekun prawny) 
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Załącznik nr  3 do Regulaminu Konkursu organizacji  płatnych staży dla uczniów  i studentów z konińskich szkół 

ponadpodstawowych i uczelni 

Konin, dnia  .................................  
 .........................................................................   

 (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 ......................................................................  

(adres) 

POZWOLENIE NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE*  

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka)  

 ............................................................................................. w  konkursie na odbycie płatnych staży 

dla uczniów  i studentów  z konińskich szkół ponadpodstawowych i uczelni.  

 .....................................................................................  

(czytelny podpis rodziców / opiekunów prawnych) 

* w przypadku ucznia niepełnoletniego wypełnia rodzic lub opiekun prawny 
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